
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 25/2020
Caràcter: ordinària
Data: 24 de juny de 2020
Horari: de les 11 a les 12.15 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS:
 Sr. Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sra. Noemí Getino Pérez
 Sr. Alexandro Gaffar
 Sr. Guillermo Roig Mascarò
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodríguez
 Sr. Ginés Sáez González
 Sr. Eloy Crusat Horrach
 Sr. José M. Pastor Cantallops

El batle a petició del Sr. José M. Pastor Cantallops (VOX), tot i no se membre de la Junta de 
Govern Local, excusa l’assistència d’aquest.

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el 
passat dia 17 de juny, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i s’aprova per 
unanimitat.

CREACIÓ D’UNA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE PERSONAL LABORAR DE 
JARDINER/A
Atès que per aquest Ajuntament, es va aprovar la convocatòria de les proves selectives per
crear,  mitjançant  concurs-oposició,  d’una  borsa  extraordinària  de  personal  laboral  de
jardiner/a per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal (BOIB Núm. 139,
de 12 d’octubre de 2019), la part dispositiva del qual és el següent:

Una  vegada  desenvolupat  el  procés  selectiu  i  vista  la  proposta  definitiva  del  Tribunal
Qualificador amb data 18 de juny de 2020, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer.-  Crear  una  borsa  extraordinària  de  personal  laboral  de  jardiner/a  per  a
posteriors  contractacions  com a  personal  laboral  temporal,  que  queda conformada pels
aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:

ASPIRANT PUNTUACIÓ

Verdaguer Rivera Igor Ernesto 38,270

Ribas Garí Bernat 36,707

Gamez Matas Toni 31,900

Garcia Justo Luis Alberto 31,110

Salva Cerdà Pere 25,080

Segon.- Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Guillermo Roig demana a la interventora que revisi
en  concret  un  expedient  d’urbanisme,  que  fa  bastant  de  temps  que  està  pendent  de
fiscalització.

El Sr. Eloy Crusat comenta que una de les associacions de taxistes entraren pel registre una
sol·licitud  amb la  que demanen que sigui  cessat  com a regidor  delegat  de transports  i
l’acusen  d’haver  comés  diversos  delictes  de  coaccions,  amenaces,  prevaricacions,  etc.
contra  ells.  Considera  que  les  acusacions  són  del  tot  infundades,  i  que  demanarà
l’assessorament d’un advocat  penalista.

El Sr. Ginés Sáez comenta que hi ha diversos contractes menors que estan pendents de
fiscalització,  sobretot  de  l’àrea  de  festes.  Acte  seguit  es  debat  àmpliament  sobre  les
dificultats per programar i contractar festes a causa de la incidència de la pandèmia.

El  Sr.  Alexandro Gaffar  explica  que s’han repetit  problemes de talls  de subministrament
elèctrica i de variacions de tensió que provoquen perjudicis i molèsties a la població.
Es proposa demanar un informe per poder reclamar millores en el servei.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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